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Az előző szám megjelenése óta eltelt időszak eseményei:
▪ Rendben lezajlott a Nyugdíjas Hagyományőrző
Bányászok  által szervezett majális. A hagyományoknak megfelelően    a Pávakör szlovák és magyar
nyelven énekelt bányászdalokat. Kormpay Péter
köszöntőjében nagyra értékelte nyugdíjas bányászaink hagyományőrző tevékenységét
▪ Május 2-án és 3-án óvodásaink köszöntötték az
édesanyákat, nagymamákat anyák napja alkalmából.
▪ Május 7-én Deák Róberttel és Fülöp Attilával
tárgyaltam a Tatai Környezetvédelmi ZRT.
rekultivációs munkálatainak megkezdéséről.
▪ Május 10-én elkísértem óvodásainkat a KomáromEsztergom Megyei   Szlovák nemzetiségű óvodák
találkozójára, Tardosra.  
▪ Május 11-én szervezte a szlovák önkormányzat a
„Mária zarándoklatot” a mélyútba. A közös imádság
a hagyományoknak megfelelően agapéval zárult a
Velmovszki tanyán.
▪ Május 3. hetében zárult az országos felmérés a hősi
emlékművekről és a hadisírokról. Községünkből
a Szabadság téri 1. világháborús emlékművet, az
’56-os kopjafát és emlékoszlopot, valamint szovjet
katonai temetőt jelentettük be.
▪ A hűségidőszak lejártával a polgármesteri
hivatal és a klub telefonját – számhordozással
– más üzemeltetőnek adtuk át.   Az üzemeltető
váltásból származó megtakarítás – csak a vonaldíj
csökkenéséből – havi 30.000 Ft .  
▪ Május 22-én részt vettem a járási közbiztonsági
fórumon, amelyet a megyei főkapitányság vezetője
tartott. Problémaként merült fel a tizenévesek éjszakai
szórakozóhelyeken való részvétele. Sajnos, jelenleg
Magyarországon  erről nincs törvényi szabályozás.
▪ Sikere volt a május 22-i elektromos hulladék
begyűjtésének. A korábbi évekhez hasonlóan egy
újrahasznosítással foglalkozó cég gyűjti be és
szállítja el a megbontatlan elektromos és elektronikai
készülékeket.  A gyűjtés után gyermekalapítványaikat
20-20 ezer forinttal támogatja a SELEKTRON Kft.
▪ Május 24-én jeleztem az információs térképeinket
készítő cég felé, hogy a térképek feketednek,
valószínű az UV védőfólia nem került felhelyezésre.
A cég vezetője helyszínen vizsgálja meg a térképeket.

▪ Nagy sikere volt a gyermeknapnak. Sok önkéntes
dolgozott a gyermekeknek szervezett rendezvényen.  
Fő szervezője   az ERIKA CUKRÁSZDA volt.   A
szülők közleményben köszönték meg a szervezők és
támogatók munkáját.
▪ Május 31-én köszöntöttük községünk pedagógusait a
Művelődési Házban.
▪ Az egyházzal együttműködve képviselőink és a
falugondnok részt vettek a hagyományos Úrnapi
virágsátrak felállításában.
▪ 117-es út mellett megkezdte üzemszerű működését a
homokbánya. Már a nyitás napját követően tevékeny
részt vállalt az árvízvédelmi munkálatokban.  
▪ Az árvízvédelmi munkálatokban községünkből
részt vettek a TURUL mentőcsoport tagjai, az ÖTE
tagjai, és önkéntes munkások, köztük önkormányzati
képviselőtársunk is.  
▪ Elkészült a kormányülésre beadandó közös
előterjesztésünk a kialakítandó logisztikai terület
beruházási területté nyilvánítására. Dr. Völner Pál
Államtitkár Úrral egyeztetve kérünk időpontot  
Németh Lászlóné Miniszter Asszonytól.
▪ A várakozásnak megfelelően sokan vettek részt a III.
Apák Napja – Családi Nap rendezvényein. Elfogadta
meghívásunkat Dr. Völner Pál államtitkár úr, és
Popovics György a Komárom-Esztergom megyei
közgyűlés Elnöke. Ők   a képviselők kalauzolásával
ismerkedtek a pincesorral, és a Kétágú hegy előtti
szőlőskerttel.
Ezúton is köszönetet mondok rendezvényünk
sikerét elősegítő közreműködésükért az óvoda és
iskola pedagógusainak, a Kesztölc SE aktivistáinak,
a sportelnöknek, az edzőnek, Huszár Vikinek,
Zaj   Briginek és Zaj Janinak,   Kara Dodinak,
képviselőtársaimnak és a napot kézben tartó
Gaálné Kara Valéria MűvHáz – IKSZT vezetőnek.
Köszönöm a rendezvényre ellátogató lakosok
tevékeny közreműködését.  
▪ A Művelődési Ház -  IKSZT és a Soter-Line Oktatási
központ közösen benyújtott  „Az egészségre nevelő
és szemléletformáló életmód programok – lokális
színterek” pályázata megvalósítására 8.343.560
Ft támogatást nyertünk. Ez a pályázat   100 %-os
finanszírozású.
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Kesztölc Községi Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet
védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi
LIII. törvény 46.§   (1) bekezdése c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

hatással ne járjon, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
Amennyiben az égetéssel járó hatásokat felerősítő
időjárási körülmény, szél alakul ki, az égetést azonnal
be kell fejezni.

1.§
(1)   A kerti hulladékot, a kert használata során
keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi
maradványt: falombot, kaszálékot, egyéb növényi
maradványt elsősorban komposztálni kell.

(3)  A kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális
hulladékot.

(2)   A nem komposztálható kerti hulladékok égetése
márciustól novemberig szerdai és pénteki napokon
10.00 órától 18.00 óráig engedélyezett.
(3)  Ünnepnapokon tilos az égetés.
(4)   Növényi hulladékot égetetni csak személyes
felügyelet mellett lehet.
2.§.
(1)  A kerti hulladékot nyílt téren, szélmentes időben, a
szomszédos ingatlanoktól legalább 3 méter távolságra
úgy szabad égetni, hogy az a környezetére káros

(2)  Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot, nedves
kerti hulladékot égetni tilos.

(4)   A tüzelés helyszínén olyan mennyiségű
oltóanyagot kell tartani, mellyel a tűz tovább terjedése
megakadályozható, szükség esetén a tűz eloltható.
3.§
A rendeletben adott felhatalmazás a tartós szárazság
miatt elrendelt tűzgyújtási tilalom alól nem mentesít.
4.§
A rendelet rendelkezéseinek betartását Kesztölc község
Polgármesteri hivatalának megbízott dolgozója, a
falugondnok jogosult ellenőrizni.
5. §
A rendelet 2013. május 1-én lép hatályba.

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(VI.28.) önkormányzati
rendelete kitüntetések adományozásáról és az adományozás rendjéről
Kesztölc
község
Önkormányzat
Képviselőtestülete a Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésébe foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat által alapított elismerések
1.§
(1) Az önkormányzat által alapított elismerések
a) „Kesztölc Községért” és
b) „Az év embere”
kitüntető címek.

„Kesztölc Községért” kitüntető cím
2. §
A „Kesztölc községért” kitüntető címet azok a
személyek és közösségek kaphatják, akik a község
és lakossága javára hosszú időn át, eredményes és
kiemelkedő munkát végeztek vagy valamely jelentős
szellemi, művészeti alkotással járultak hozzá a község
fejlődéséhez.
3.§
A „Kesztölc községért” kitüntető címből évente kettő
adományozható - emlékplakett formájában - , melyet a
Szent István napi közösségi ünnepségen kell átadni.
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„Az év embere” kitüntető cím

4.§
„Az év embere” kitüntető címet azok a személyek
és közösségek kaphatják, akik az adott évben a
nyilvánosság előtt olyan kiemelkedő tevékenységet
folytatnak, amelynek eredménye a falu közösségének
életében pozitív változást idéz elő. A kitűzött cél
teljesítése érdekében saját és mások anyagi, szellemi,
fizikai erőit úgy mozgósítják, hogy közben senki
érdekét nem sértik, a törvény előírásait betartják.
5.§
(1) „Az év embere” kitüntető cím adományozására
alkalmanként, megfelelő jelölt, vagy jelöltek esetén
kerülhet sor, legfeljebb 2 fő vagy 1 közösség részére. A
címet több alkalommal is oda lehet ítélni.
(2) A címmel kitüntetett egy helyi képző-művész
alkotását kapja, oklevéllel kiegészítve.                                           
Javaslattétel és döntés
6.§
A „Kesztölc községért” kitüntető cím odaítélésére a
Képviselők írásban, indoklással tesznek javaslatot,
adományozása a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
7.§
(1) „Az év embere” kitüntető címre adományozására
bármely természetes vagy jogi személy javaslatot tehet.
(2) A javaslattétel érdekében felhívást kell közzétenni a
helyi sajtóban, megjelölve a javaslatok beérkezésének
határidejét, helyét, módját.

A kitüntetések adományozásának
korlátozása, visszavonása
9.§
Nem adományozható elismerés annak a személynek,
aki jogerős büntető ítélet hatálya alatt áll.
10.§
(1) A kitüntető címeket vissza kell vonni, ha a kitüntetett
arra méltatlanná válik.
(2)Méltatlanná válik az elismerésre az a személy, akit
jogerős bírói ítélettel szándékos bűncselekmény miatt
szabadságvesztésre ítéltek, közügyek gyakorlásától
eltiltottak.
(3) A méltatlanná vált személytől a Képviselő-testület
az elismerést visszavonja.
(4)Az elismerés visszavonásának tényéről a lakosságot
tájékoztatni kell.
Záró rendelkezések
11.§
A kitűntetett személyekről a Polgármesteri hivatal
nyilvántartást vezet.
12.§
(1) Ez a rendelet 2013. július 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kesztölc község Önkormányzatának
7/1996.(VIII.15.) számú rendelete „Kesztölc községért”
emlékplakett alapításáról és az adományozás rendjéről

(3)   Az elismerések adományozására vonatkozó
javaslatokat a felhívás közzétételét követő 30 napon
belül lehet benyújtani. A javaslatnak tartalmaznia kell a
javaslattevő nevét, az adományozásra javasolt személy,
közösség nevét, elérhetőségét, tevékenységének
részletes méltatását.
(4) Az elismerések adományozásra vonatkozó
javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé.
8.§
Az elismerések adományozásáról a Képviselő-testület
határozattal dönt.

Ezúton szeretnénk értesíteni minden kedves olvasónkat, hogy elindítottuk községünk megújult weboldalát.

www.kesztolc.hu
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Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (VI.26.) KKÖKt. határozata
a Kesztölci Kiserdei Óvoda vezetőjének kinevezéséről
Mint ismeretes, 2013. július 2-től az óvoda ismét
önkormányzati fenntartásba kerül. A hatályos
jogszabályok szerint, újonnan alapított intézményként
ki kell nevezni vezetőt az intézmény élére.
Jelenleg a kinevezett intézményvezető felmentési idejét
tölti, mely időszak 2013. augusztus 31-ig tart, majd
nyugdíjba megy.
2013. július 2-től viszont szükségessé válik legalább
egy megbízással kinevezett vezető alkalmazására.
Jelenleg, a Társulás által fenntartott intézményben
Nagyváriné Radovics Angelika a megbízott
intézményvezető.
Javaslom, hogy a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet
5.§ (17) bekezdése alapján, mely szerint új intézmény
kialakításakor a szervezési feladatok ellátására,
nyilvános pályázat kiírása nélkül 1 évre megbízás adható,

bízzuk meg a jelenlegi megbízott intézményvezetőt a
vezetési teendők ellátásával.
Nagyvári Radovics Angelika rendelkezik azokkal a
képesítésekkel, mellyel pályázat útján is kinevezhető
lenne, tehát megfelel a törvényi feltételeknek.
A felmentési idejét töltő kinevezett vezetőt az új
intézménybe két hónapra  – a jelenlegi juttatása mellett
– ugyanilyen státusba vesszük vissza.
Kesztölc Község Képviselő-testülete   A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv. 68. §.(1)
bekezdése valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet
5.§ (17) bekezdése alapján 2013. július 2-től   - 2014.
június 30-ig megbízza Nagyváriné Radovics Angelikát
- a Kesztölci Kiserdei Óvoda határozatlan időre
kinevezett dolgozóját - Kesztölci Kiserdei Óvoda
intézményvezetői teendőinek ellátásával, jelenlegi
illetményének változatlanul hagyása mellett.

A Vörökereszt helyi szervezetének beszámolója - Kispataki Jánosné
Beszámoló, jelenetés a 2012. évben végzett munkáról a
megadott feladatok szerint.
Január, február, március
Szervezési munka végzése, tagok felkeresése, új tagok
beszervezése, meglévő véradók egyeztetése, új véradók
szervezése.
Április, május
Felkészülés a vezetőség megválasztására, ami
sikeresnek bizonyult. Megválasztottuk az alapszervezet
vezetőségét, amelyben 2 fő régi, 3 fő új tagot
választottunk.
Véradások
Községünk 4 véradásra volt beütemezve, ebből 3
alkalommal megtörtént a véradás. megszerveztük és
lebonyolítottuk. Megjelentek száma 37-38 fő levett
véradók száma átlagosan 35 fő.
Az év többi hónapjaiban is foglalkoztunk lakosságot
érintő kérdésekkel.

Gyermek nap
Kincses József Általános iskola 143 db csoki, manócska
napközi 19 db csoki, Kiserdei Óvoda 104 db csoki.
Idősek napja
Résztvettünk az ünnepségen, amelyen elég színvonalas
volt a fogadás, a műsor, a megvendégelés.
Ruha osztás
Központilag nem tudtuk megrendezni, így csak azok
az igényeket elégítettem ki, akik hozzám fordultak. A
lakásomon 689 db-ot adtam. Az esztergomi Vaszary
Kolos Kórház Pszichiátriai osztály részére 324 db tuhát
adtam.
Az év utolsó három hónapjában minden erőnket,
figyelmünket az év végi elszámolásra, valamint a
karácsonyi csomagok beszerzésére fordítottuk. Ezen
csomagok tartalma csak élelmiszer volt. Adományból
21 db, a Vöröskereszt részéről szintén 21 db csomagot
adtunk.
Szervezeti létszámunk 90 fővel indult, kilépett 8 fő.
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Beszámoló Kesztölc község közbiztonsági helyzetéről - Krasula János
Kesztölc község a Dorogi Rendőrkapitányság működési
területéhez tartozik.
Az elmúlt évben továbbra is Sortán Miklós r. tzls. volt
a község körzeti megbízottja, mely során munkájával
kapcsolatban panasz, kifogás nem érkezett sem
állampolgártól, sem más hatóságtól.
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Rendészeti Igazgatójának 2144/2011. ált. számú
Intézkedési Terve - a körzeti megbízotti szolgálat
hatékonyságának növelése, valamint bűnmegelőzési,
bűnüldözési tevékenységének fejlesztése, továbbá
a rendőrség társadalmi diffúziójának elősegítése
tárgyában - alapján felmértük a kapitányságunk
illetékességi területén lévő települések helyzetét, mely
alapján az alábbiakat hajtottuk végre.
A Dorogi Rendőrkapitányság illetékességi területén
két körzeti megbízotti csoport került kialakításra,
tevékenységük hatékonyabbá tétele érdekében.
Az I. számú kmb csoportba 5 fő tartozik (egy fő
továbbra is Gyesen), területük pedig: Dorog, Tokod,
Tokodaltáró, Kesztölc, Leányvár, Piliscsév.
A II. számú kmb csoportba 4 fő tartozik, területük pedig:
Csolnok, Dág, Sárisáp, Annavölgy, Bajna, Nagysáp, Epöl,
Úny, Máriahalom. A szolgálat-ellátást úgy alakítottuk
ki, hogy az eddig főként a kmb területén szolgálatot
teljesítő kmb-k továbbra is elsősorban a területükön
láttak el szolgálatot, azonban a területek összevonásának
köszönhetően a II. számú kmb csoport területének lefedését
is el tudták látni. A szolgálatot egy időben 2 fő látta el, így
növelve a közterületi rendőri jelenlét időtartamát.
Az ORFK Vezetője a 29000/21741-1/2011. ált.
számú „A lakosság szubjektív biztonságérzetét –
a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó
igényekre figyelemmel – leginkább javító, a prevenciót
előtérbe helyező rendőri intézkedések megtételére”
címmel kiadott Intézkedési Tervében meghatározott
szempontok alapján (közbiztonsági, bűnügyi adatok,
tendenciák, a lakosság szubjektív biztonságérzete, az
ott lakók veszélyeztetettsége, a társadalmi együttélési
szabályok betartása, az elmúlt időszakban bekövetkezett
lakossági konfliktushelyzetekre, illetve egyéb más
releváns körülményekre, valamint a rendelkezésre álló
rendőri állomány létszámára is figyelemmel) felmérésre
kerültek illetékességi területünkön lévő települések,
mely alapján Úny települését továbbra is a „normál”
kategóriába soroltuk.

A község kategóriába sorolásakor egyeztettünk a
Polgármester Úrral, melyet követően a településen
heti egy alkalommal visszatérő jelleggel fokozott
ellenőrzést tartottunk.
A fent említetteken túl tovább erősítettük rendőri
jelenlétünket úgy, hogy több alkalommal igényeltük
a készenléti rendőrség (esetenként 10-12 főt jelentett)
segítségét a lakosság szubjektív biztonságérzetének
növelése céljából.
A technikai ellátottságát tekintve Sortán Miklós r.
tzls. nem rendelkezett használható KMB irodával,
azonban az ügyiratok feldolgozása egy speciális
számítógépes program használatát igényli, ezért írásos
tevékenységének elvégzéséhez minden esetben be
kellett jönnie a rendőrkapitányságra. A különböző
ügyirat feldolgozások száma az elmúlt években
ugrásszerűen megnőttek (körülbelül a négyszeresére),
ami túl azon, hogy nagy leterheltséget jelentett a
körzeti megbízottnak, az írásos feladatai elvégzése
érdekében szinte folyamatosan ingázott a községek és
a kapitányság között. Mindezek alapján egyre kevesebb
ideje jutott egyéb szolgálati feladatokra.
Szolgálatát rendőri jellegű szolgálati személygépkocsival látta el.
Sortán Miklós r. tzls. 2012. évben 37 fővel szemben
325.000 Ft. értékben alkalmazott helyszíni bírságot.
Arra vonatkozóan nem vezetünk statisztikát, hogy
ebből mennyi volt kesztölci lakos. Ezentúl a kmb tavaly
szolgálatai során 124 szabálysértési-közigazgatási
feljelentést tett.
Sortán Miklós r. tzls. tavaly 18 fő személyes szabadságot
korlátozó intézkedésében vett részt szolgálatai során.
Bűncselekmények alakulása
Bűncselekmény
Vagyon elleni
Személy elleni
Közlekedési
Közrend elleni
Egyéb
Kesztölc összesen
Dorog. Rk. össz.

2009
26
10
8
14
4
62
1006

2010
29
6
9
7
6
57
1257

2011
33
13
1
9
4
60
1031

2012
32
9
3
8
3
55
1091
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A bűncselekmények alakulását vizsgálva az előző
évhez képest kis mértékű csökkenés tapasztalható. A
bűncselekmények nagy részét továbbra is a vagyon
elleni cselekmények teszik ki. Talán ezek azok
a jogsértések, amelyek a kesztölci lakosság
biztonságérzetét leginkább befolyásolják és ezért a
jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az ilyen
cselekmények megelőzésére, visszaszorítására.
Az ittas vezetők ellen lefolytatott bűntető eljárás száma
nőtt (1-ről 3-ra változott), mely alapján ezen a területen
a jövőben is a „null-tolerancia” fogja jellemezni
intézkedéseinket, hiszen a kapitányságunk illetékességi
területén bekövetkezett közlekedési balesetek fő oka a
sebességtúllépés és az ittas járművezetés.
A Rendőrkapitányság mutatóinak vizsgálata során
az ismertté vált bűncselekmények számában
kismértékű növekedést tapasztaltunk. A nyomozások
eredményessége terén a megyében jó eredményt
ért el kapitányságunk. Az előző időszakokhoz
viszonyítva az alábbiak szerint alakultak a nyomozások
eredményességei: 2008-ban 52,8 %, 2009-ben 56,52 %,
2010-ben 51,92%, valamint 2011-ben 54,88 %, míg a
tavalyi évben: 47,30 % volt, amely a legmagasabb volt
a megyében.
Az oktatási intézményekkel a helyi körzeti megbízott
- egyben az iskola rendőre is - tartotta a kapcsolatot,
és szükség szerint tájékoztatta a gyerekeket és
pedagógusokat a bűn- és baleset megelőzéssel
kapcsolatos kérdésekről, aktuális változásokról.
A közlekedésbiztonsági helyzetről elmondható, hogy
2008-ban 3 súlyos és 3 könnyű sérüléses, 2009-ben
1 halálos és 2 könnyű sérüléses baleset, 2010-ben
6 súlyos és 1 könnyű sérüléses, valamint 2011-ben 4
könnyű sérüléssel járó, továbbá a tavalyi évben 1 súlyos
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és 3 könnyű sérüléssel járó közúti közlekedési baleset
történt a település közigazgatási területén.
A személyi sérülés nélküli közlekedési baleset 2008-ban
4, 2009-ben 5, 2010-ben 4, 2011-ben 6, a tavalyi évben
pedig 4 jutott a tudomásunkra. Mivel az ilyen jellegű
baleseteknél nem szükséges a rendőrség értesítése,
ezért a látenciát is figyelembe véve következhetett be
több olyan anyagi káros közlekedési baleset, amiről a
rendőrség nem szerzett tudomást.
A közlekedési balesetek vizsgálatánál megállapítható,
hogy azok főként a nagy forgalmat lebonyolító 117. sz.
főúton Kesztölc külterületén történtek. A közút kezelője
felé szignalizációval éltünk a közúti közlekedésben részt
vevők biztonságának fokozása érdekében bevezetendő
- elsősorban - új technikai eszközök kialakítására,
azonban anyagi forrás hiánya okán változtatást nem
eszközöltek.
Az elmúlt években jó kapcsolatot tartottunk fenn az
Önkormányzattal, és ezt az idén is folytatni kívánjuk.  
Összegzésként
megállapítható,
hogy
Kesztölc
község közbiztonsága mind a bűnügyi, mind a
közlekedésbiztonsági adatokat figyelembe véve - még
ha az elmúlt évben növekedés is mutatkozik egyes
területeken - megfelelőnek értékelhető. A jövőben
továbbra is arra törekszünk, hogy a településen minél
gyakoribb legyen a rendőri jelenlét, ezzel visszaszorítva
a jogsértéseket. A körzeti megbízott feladata ellátására
alkalmas, feladatait az elvárásoknak megfelelően
végezte az elmúlt évben.
A Rendőrség, és azon belül kapitányságunk 2013. év
kiemelt feladatai az eddig elért eredmények megtartása
és lehetőségekhez képest javítása, a közterületi
rendőri jelenlét fokozása a megerősítő erők gyakoribb
bevonásával.

FELHÍVÁS
Kesztölc község Önkormányzata 2013-ban is meghirdeti a „Példás porta, takaros ház”akciót. Célja: tiszta, élhető
környezet kialakítása szebbé, egészségesebbé tétele, valamint annak a közgondolkodásnak a megteremtése, amely
számára természetes az ingatlanok előtti köz- és magánterület folyamatos tisztántartása, szépítése és megóvása.
Értékelési szempontok:
				
				
				

▪ utcafront gondozottsága járda, árok tisztasága
▪ saját kialakítású előkert, kert, virágoskert gondozottsága, parkosítása
▪ az épületek a kerítés az udvar, harmonikus látványi összhangja
▪ gyommentes környezet és a helyes állattartás szabályainak a biztosítása

Eredményhirdetés:

▪ 2013. augusztus 16. (Szent István Napján)
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Az ÉDV Zrt. tájékoztatója a 2012. évi gazdálkodási adatokról - Rotbauer Zsolt
Az
önkormányzati
tulajdonú
víziközművek
üzemeltetésére kötött szerződés – Tájékoztatók című
fejezete – értelmében mellékelten megküldjük a 2012.
évre vonatkozó műszaki és pénzügyi tájékoztatónkat.
Ivóvíz ágazat
A településen a víziközmű szolgáltatás folyamatos és
biztonságos volt. 63.547m³ ivóvizet értékesítettünk,
lakosságnak 60.361m³-t, az ipari és közületi
fogyasztóinknak pedig 3.186m³-t.
Az értékesített víz minőségét évi 12 alkalommal
ellenőriztük, mely ellenőrzés kiterjedt a víztároló
medencékre és különböző hálózati pontokra. A levett
vízminták alapján megállapítható, hogy egész évben
a szabványban megfelelő jó minőségű ivóvizet
szolgáltattunk. Ezt biztosította az, hogy évente két
alkalommal elvégeztük a víztárolók és a teljes hálózat
mosatását, fertőtlenítését, illetve ezzel egyidejűleg a
tűzcsapok, szerelvények javítását, szükség szerinti
cseréjét. 2012. évben a hibaelhárításokat folyamatosan
végeztük. A hibák jellege miatt elkerülhetőek voltak a
nagyobb területet érintő vízhiányok. A meghibásodások
alapvetően a bekötővezetékek szerelvényeinél, illetve a
gerincvezetéknél következtek be.
Szúrópróbaszerűen ellenőrizzük az 5m³/2hónap
alatti, valamint minden alkalommal az átlagos ivóvíz
felhasználást 30%-al meghaladó fogyasztási helyeket.
Hálózati meghibásodás
Csőtörés földmunkával
Vízmérő csere
Vízbekötés
Kintlévőség (>30nap)

177 db
36 db
217 db
5 db
1.727eFt

2012 évben a települése tervezett csomópont
felújításokat végeztünk, melyet az idei évben is folytatni
kívánunk.
Szennyvíz ágazat
2012. évben 48.318 m³ szennyvizet vezettünk el
Kesztölc területén, ebből 46.853m³ lakossági, 1.465m³
pedig ipari szennyvíz volt.
Csatornabekötéssel rendelkező fogyasztási helyek
száma 885db, az összes fogyasztási hely 71,8%-a.

Szükség szerint végezzük a szennyvízcsatorna
hálózat mosatását, illetve folyamatosan végezzük a
gerincvezetékek karbantartását.  
A településen jelenleg 8 db szennyvízátemelő üzemel.
A 2012. évben a szennyvíztisztító telepen hatósági
ellenőrzés nem történt a helyszínen, az önellenőrzések
során a szennyvízminta határérték feletti szerves
anyagszennyeződést két esetben mutatott (tizenkét
ellenőrzésből).
Az átemelőket általában havonta egyszer karbantartási
céllal tisztítjuk.
2012. évben 3 dugulást, 57 szivattyúdugulást hárítottunk
el.
2012. évben a szennyvíztisztító telepen a légfúvók
felújítása
271.600,-Ft+ÁFA,
fűtéskorszerűsítés
312.393,-Ft+ÁFA értékben valósultak meg. E költségek
38%-át, 221.917,-Ft+ÁFA összeget (vagyonarányos
rész) számoltuk el a szennyvíz bérleti díj terhére.
Csatornahálózaton
980.320,-Ft+ÁFA-t
felújításokra,
csatornarekonstrukcióra
571.077,-Ft+ÁFA összeget költöttünk.

szivattyú
pedig

2013-ban is nagy hangsúlyt fektetünk az
önkormányzati kapcsolataink fejlesztésére, jó partneri
viszony, együttműködés kialakítására a települések
polgármesterivel. Célkitűzéseink között természetesen
nagy szerepet kap a szolgáltatás minőségének
fejlesztése, mely magában foglalja a vízbázisok
védelmét, a szakszerű uniós követelményeknek is
megfelelő szennyvíztisztítást, illetve a folyamatos, jó
minőségű, a fogyasztók elvárásainak és igényeinek
megfelelő viziközmű szolgáltatás megvalósítását.
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Az Építésügyi Igazgatási Munka - beszámoló - Kun János
Azzal szeretném kezdeni, hogy a teljes építésigazgatási
rendszer 2013. január 1-ét követően gyökeresen át
alakult.
Először is: Kesztölc község elsőfokú építési ügyeit
2013. január 1-től nem Dorog Város, hanem Esztergom
Város Építési Irodája intézi. E mellet létrejött külön a
Járási Hivatal Építési Igazgatása is.
Az elsőfokú építésügyi feladat és hatáskör 2013.január
1-től hatályos rendelkezés szerint osztottá vált.
A hatályos rendelet alapján építésügyi hatósági jogkört
kaptak az elsőfokú építésügyi feladatokat ellátó
járási székhely jegyzői. Így került Kesztölc község
építési ügyeinek intézése Esztergom város építésügyi
hatóságához, mint jogkörrel rendelkezőhöz.
E mellett létre jött a járási hivatalok szakigazgatási
szerveként a járási építésügyi hivatal, valamint a járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatal.
Természetesen ezzel párhuzamosan, de már azt
megelőzően és azt követően szinte folyamatosan meg
változott az összes - az építési folyamat egészét szabályozó rendelet tömeg beleértve az engedélyezési
folyamatot is. De erre a beszámoló keretében nem
kívánok részletesen kitérni. Mint lényegest csak azt
szeretném kiemelni, hogy az építési engedélyezési
eljárás ezentúl u.n. ETDR rendszerben intéződik. Maga
a rövidítés azt jelenti, hogy építésügy intézést támogató
elektronikus dokumentációs rendszer.
Másodszor: Korábban (nagyon régen) minden
településen (Kesztölcön is) volt elsőfokú építési hatóság.
Ezt már korábban megszüntették és fokozatosan
központosították. Ezt a mostani rendszer sem szünteti
meg, de valamit vissza próbál adni a településeknek.
Mégpedig: A települési önkormányzat polgármestere
jogszabályban meghatározott esetekben és módon
véleményt adhat a jogszabályban meghatározott
építésügyi hatósági engedélykérelemhez.      
A polgármester a véleményében akár el is utasíthatja
a beruházás megvalósítását. A véleményezési eljárás
az engedélyezési eljárást megelőzően   a beruházás
megvalósítása előtti jogosultság a polgármester
részére, amellyel a településképnek megfelelő épületek
megvalósítása a cél.

A véleményezési eljárás lefolytatásának azonban
számos előfeltétele van.
Első és legfontosabb, hogy a településképi véleményezési eljárásról rendelet szülessen. (Természetesen
ennek a jogszabály alkotási lehetőségnek az
érvényesítése a polgármester és a jegyző joga és egyben
a lehetősége is.)
Nekem, mint az építésügyével évtizedek óta
tevékenykedő építésznek az a véleményem, hogy nem
szabad kizárni a lehetőségét annak, hogy szükség esetén
bele lehessen szólni jogszabály biztosította kereten
belül a település építési ügyének folyamatába.
Természetesen ez többletmunkával is jár. De a
rendeletben szabályozni lehet, hogy milyen ügyekben
milyen mélységben kíván részt venni az engedélyezési
eljárásban.
Így lehetőség van;
a.) építmény építésére, bővítésére, településképet érintő
átalakításra vonatkozó építésügyi eljárásokban;
b.) építési összevont vagy fennmaradási eljárások
esetében, vagy helyi építészeti értékvédelem alá vont
építmények esetében; ( a helyi értékvédelemre külön
önkormányzati rendelet meglétére is szükség van)
c.) olyan eljárások esetében, amelyekben a területi
építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre;
(esetükben nem valószínű ennek igénye)
d.) összevont telepítési eljárás; ezen belül, ha telepítési
hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az
építtető; (ez a településünkön nem jelentkezik)
e.) önkormányzati főépítész tevékenykedik a
településen (a rendeletben kell megszabni, hogy milyen
véleményeket kell a főépítész szakmai álláspontjára
alapozni)      
Mint az előzőekben már kifejtettem az, hogy milyen
ügyek véleményezése jön, vagy jöhet szóba azt a
rendeletben kell meghatározni. Azt pedig, hogy
egyáltalán szükséges-e részt venni a véleményezési
eljárásban az a polgármester és a jegyző joga és rendelet
alkotási kezdeményezésének a lehetősége.
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A beszámolási időszak alatt - a Képviselő-testület által
a 66/2010.(VII.19.) számú határozatával elfogadott
TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV és a 6/2010.
(VII.19.) sz. rendelettel elfogadott SZABÁLYOZÁSI
TERV és HÉSZ, bizonyos területeken ismét módosításra
került:
Még pedig:
▪ kijelölésre került a mezőgazdasági övezetben egy
farm gazdaság építésére is lehetőséget adó terület;
▪ Tatai Környezeti Zrt. pernyelerakó rekultivációs
munka;
▪ több helyen foglalkozott a belterületi szabályozások
finomításával; stb.
Elfogadása a Képviselő-testület által rendelet
formályban megtörtént. Az abban foglaltak építési
engedélyezés során történő betartása céljából az
elsőfokú építési hatóság részére átadásra került.
Ezen a területen jelentkező feladatom megbízásom
óta folyamatos, beleértve a szomszédos települések
megküldött településrendezési terveinek véleményezését, homokbányanyitással kapcsolatos ismét
szükségessé vált szakhatósági eljárást,
Ezekből az is következik, hogy főbb feladatom
a rendezési tervek készítésének, módosításának
folyamatos karbantartásának előkészítési, egyeztetési
és lebonyolítási munkája lenne.
Az eltelt időszakban - sajnos- nincsenek a településen
- fejlesztési eszközök hiányában - olyan jelentős
beruházások, mint az egészségház, vagy a művelődési
ház. Szerencsére csökkentek a vis maior károk száma is
a helyreállítások miatt.
Azért akadnak feladatok, ha jelentőségükben el is
maradnak az előbb említettektől:
▪ Újként jelentkezett az Iskola utcában egy partfal és
út leszakadás, aminek a helyreállítása függőbe van a
központi elbírálás elhúzódása miatt, aminek kiadását
Polgármester úr folyamatosan sürgeti.
▪ a buszforduló kiépítése a sportpálya mellett (jelenleg
az országos hálózatba történő geodéziai bemérés és
nyilvántartásba vétel előkészítése van folyamatban)

▪ felmerült
tájház
felújítása,
ami
anyagi
okok miatt fel kellett felfüggesztve, de a felmérés
és a kialakítás és felújítás tervét és költségezését
elkészítettem.
▪ Ugyan csak ezen ok miatt megoldásra vár a már
többször előkerült gyalogos híd építés,
▪ az iskola óvoda energia ellátásának korszerűsítése,
(nem volt eredmény)
▪ viszont jelentős az E.ON által elvégzett hálózat
felújítás,
▪ a Piliscsév - Kesztölc - Esztergom vezeték feszültség
javítási munkái
▪ a Trafósűrítés címen végzett Tavasz utca elektromos
ellátásbővítés
▪ Beindult a homokbánya nyitás munkálata, ami egyben
a Tatai Környezetvédelmi Zrt. munkáinak indítását is
lehetővé teszi az út csatlakozás kiépítésével.
Bővült a jegyző építésügyben a jogköre is:
▪ visszakerült a telephely engedélyezési
lefolytatása és engedélyezése

eljárás

▪ ugyan csak visszakerült a telek rendezéssel
kapcsolatos építésügyi szakhatósági feladat,
▪ ezek előkészítése, mint az alábbiakban felsoroltak is
napi munkaként illetve ez évben már heti egy napban
kerül általam elvégzésre.
▪ Így rendszeres a lakosság részéről felmerülő
konkrét építési ügyeikben szerdánként a fogadónapi
tájékoztatás,
▪ továbbra is rendszeresen segítséget nyújtok
Lukácsnénak – mint igazságügyi épületszerkezeti és
ingatlan értékbecslő – az adó és értékbizonyítványok
kiadásához.
▪ Ugyan csak rendszeresen jelentkezik a közművek
bekötésével kapcsolatos konkrét kérelmek, ezekben
történő intézés során szükséges  kikötések megtétele  
előkészítése a mhozzájárúláshoz.
▪ Egyéb felsorolásra kevésbé érdekes, de fontos apró
napi (illetve heti) ügyek.
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Hatósági munka a Polgármesteri Hivatalban - Sándorné Farkas Krisztina
Népességnyilvántartás

Anyakönyvi ügyintézés

2012. év végére Kesztölc állandó lakosságának száma
a 2011. december 31-i 2689 fő lélekszámhoz képest 12
fővel nőtt.

Az elmúlt évben községünkben otthon születés nem
történt, az újszülöttek száma 15-el több volt mint 2011ben, a 35 gyermekből 22 a fiú és 13 a leány.

Az elhunytak száma 34 fő, az elköltözöttek száma
pedig 41 fő volt.  Az ingatlan tulajdonosának kérelmére
1 lakosunk lakóhelyének fiktíválása történt meg
(érvénytelen a lakcíme, mert nem lakik a címen).
Társhatósági megkeresés alapján 1 fő lakcímrendezésére
került sor.

A 2012-es év folyamán örvendetesen 21 pár kötött
házasságot Kesztölcön, a házasulók közül 7 esetben
volt mindkét fél kesztölci lakos. A házasságot bíróság
által felbontó ítélet bejegyzésére 5 esetben volt szükség.
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére 18
esetben került sor.  

9 fő lakosunk jelentette be az ideiglenes külföldön
tartózkodását.

Az 1980. december 31-ig vezetett születési illetve
házassági anyakönyvekbe 26 illetve 8 alkalommal
teljesítettünk utólagos bejegyzést, melyek jegyzékét az
esztergomi levéltárnak küldünk meg minden tárgyévet
követő január 31-ig.

2012-ben 35 gyermek született községünkben, 52
személy létesített lakóhelyet, így év végére az állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosok száma 2701
főre változott.
A lakosság megoszlása korcsoportos bontásban
Életkor
0-3 év
4-6 év
7-14 év
15-18 év
19-60 év
61-100 év
Összesen

Férfi
56
37
104
68
850
205
1320

Nő
45
40
113
63
807
313
1381

Összesen
101
77
217
131
1657
518
2701

A címnyilvántartás vezetése több mint 3 éve
kizárólagosan elektronikus úton valósul meg, az új
címek, utcák felvitele, régiek módosítása is az ASZA
gépen futó címnyilvántartó alkalmazáson keresztül
történik. 2009. november 18-tól a lakcímjelentő lapok
és egyéb adatmódosítások és változások rögzítése is
helyben valósult meg 2012. december 31-ig. Ezen
időponttól a járási hivatalokban vagy az ügysegédek
fogadónapján van lehetőség a lakcímváltozások
bejelentésére. 2012. június 13-tól az ASZA gépeken
elindult a Települési Szolgáltató Rendszer mely az
eddigi költségtérítéses Vizuál Regiszter programot
hivatott helyettesíteni. A TSZR rendszerben lehetőség
nyílik személy- és címkeresésre, az időközi választások
lebonyolításához szükséges névjegyzék előállítására,
valamint a kötelezően előállítandó népmozgalmi
statisztikákat is e program segítségével tudjuk
lekérdezni.

2012-ben 34-en hunytak el községünk lakói közül,
közülük 11 személy anyakönyvezése történt helyben, 1
fő nem kesztölci lakos halotti anyakönyvezésére is sor
került.
Az elhunytak életkor és nemek szerinti megoszlása
Életkor
40 év alatt
40-49 év
50-59 év
60-69 év
70-79 év
80-90 év
90 év felett
Összesen

Férfi
4
1
3
8
2
1
2
21

Nő
0
1
1
0
3
7
1
13

Összesen
4
2
4
8
5
8
3
34

A tavalyi évben honosítási kérelmet 6 román és 1 olasz
állampolgárságú lakosunk részére nyújtottunk be a
köztársasági elnök úrhoz. Állampolgársági esküt tett a
polgármester előtt 4 polgárunk.
5 fő nyújtott be házassági névmódosítási kérelmet,
melyet helyben jegyzőkönyv felvételével majd a
házassági anyakönyvben és az ASZA rendszeren történő
átvezetéssel intéztünk el. Társhatósági megkeresés
alapján 8 esetben állítottunk ki anyakönyvi kivonatot,
másolatot illetve értesítőt. Személyes kérelem alapján
5 esetben születési, 17 esetben házassági, 6 esetben
halotti anyakönyvi kivonat került kiadásra.
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Intézményi beszámoló (kivonat) - Kiserdei Óvoda - Nagyváriné Radovics Angelika
Statisztikai adatok
Férőhely:             
Létszám:
Csoport szoba:

100 fő
81 fő (2012.10.01.)
92 fő (2013.05.15.)
4

Tankötelesek:
Óvodában marad:

34 fő
6 fő

Támogatottak:

16 fő (50%)
14 fő (100%)

Ped. Szaksz.-ba jár:
Fejlesztő:
Iskolaérettségi vizsgálat:
Szakértői Bizottsági vizsg.:

2 fő  
5 fő
1 fő

Hátrányos helyzetű:
14 fő
ebből halmozottan hát. helyzetű: 1 fő
Veszélyeztetett:
Nem étkező:

nincs
nincs

Védőnői adatok alapján a várható gyermeklétszám a
következő években az alábbiak szerint alakul:
2013/2014 tanév:
95 fő
2014/2015 tanév:
98 fő
2015/2016 tanév:
109 fő
Súlyosan sérült gyermekünk nincs. Logopédiai
foglalkozásra jelenleg 13 gyermek jár. A pedagógiai
Szakszolgálathoz
iskolaérettségi
vizsgálatra
5
gyermeket küldtünk.
A gyermekekre a rendszeres óvodába járás jellemző.
Ritkán hiányoznak igazolatlanul a gyermekek.
Intézményünkben az előző évről hozott térítési díj
hátralék 73.710.-Ft (többszöri felszólítás ellenére
sem rendezték tartozásukat). Az idei tanévben egy
rendszeresen nem fizető szülő van, tartozása: 84.370.-Ft
Személyi feltételek
Pedagógus létszám:     
Dajka:
Konyhai alkalmazott:
Takarító:

8 fő (tanév eleje)
7 fő (2013.03.18.)
4 fő (8 órás)
1 fő (8 órás)
1 fő (8 órás)

Az engedélyezett pedagógus létszámból 1 fő megbízott
tagintézmény vezető. Üres álláshelyünk nincs.

Az intézmény aránylag a jól felszerelt intézmények
közé tartozik. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség
folyamatos fejlesztésre, eszközbővítésre.
A fenntartó a működéshez szükséges alapvető
feltételeket biztosítja, de fejlesztéseinkhez, az eszközök
vásárlásához, cseréjéhez a költségvetés erre a célra
felhasználható részén kívül pályázati forrásokat is
igyekszünk felkutatni és felhasználni. Az óvoda
alapítványa is rendszeres segítséget nyújt, illetve szülői
felajánlásokat (tárgyi eszközök, társadalmi munka…) is
rendszeresen kapunk.
Az utóbbi időben is nagy segítséget jelentett a
„közmunkaerő biztosítása.
Beszerzéseinkhez (játék, eszköz, tisztítószer..)
próbáljuk a legkedvezőbb forrásokat megkeresniakciókat,kedvezményeket kihasználni.
A Farsangi bál bevételéből anyagot és csipkét
vettünk, konyhai dolgozónk-Magdi néni- varrja az új
blúzokat, alsószoknyákat, kötényeket, a Kisebbségi
Önkormányzattól kapott anyagból –melyet ezúton is
köszönünk- már elkészítette a szoknyákat. Szintén a
farsangi bál bevételéből sikerült lecserélnünk a régi,
elhasználódott terítőket.
Alapítványi pénzből az udvarra két rugós játékot
vásároltunk, melyen 4-4 gyermek játszhat egyszerre,
ezek telepítéséhez szeretnénk majd az Önkormányzat
segítségét kérni. Előre is köszönjük!
TÁMOP-os pályázat keretein belül óvodánk
pedagógusai és dajkái részt vehetnek továbbképzéseken,
szintén a pályázatnak köszönhetően új bútorokkal
gazdagodtunk, melyeket a gyermekek az új nevelési
évben vehetnek birtokukba. A közelmúltban kiderült,
hogy a pályázaton belül programok szervezésére
is lehetőségünk van, így még a nevelési év végéig
szervezünk egy családi napot, a gyerekeknek koncertet
táncházzal, a következő nevelési évben szintén lesz egy
családi nap, egy gyermekprogram, és két szülői fórum,
meghívott előadókkal.
Egy másik TÁMOP -os pályázatnak is részesei vagyunk,
amelyet a piliscsévi Művelődési Ház -zal közösen
bonyolítunk, ennek keretében a nagycsoportosok
elutaztak Budapestre a Közlekedési Múzeumba, a
középső csoport pedig másfél évig bábokat készíthet,
meséket dramatizálunk, bábozunk, melyekhez az
eszközöket, alapanyagokat a pályázat biztosítja.
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Továbbképzések
Mint már korábban említettem, TÁMOP -os pályázatnak
köszönhetően mind a nevelőtestület, mind pedig a dajkák
továbbképzésen vesznek részt, a nevelőtestületnek már
volt egy 30 órás továbbképzése, a többi (óvó néniknek
90, dajkáknak 30, óvodavezetőnek 90+30)  a következő
nevelési évben kerül megszervezésre.
A környékbeli óvodákban meghirdetett ingyenes
továbbképzéseken –jó gyakorlatokon- is részt veszünk,
májusban pedig nagycsoportosaink Tardosbányán
szerepeltek, ahol szintén hasznos tapasztalatokkal
gyarapodtunk. Két óvó néni részt vett nyitrai szlovák
továbbképzésen.
Szeptembertől a törvény lehetőséget ad pedagógiai
asszisztens foglalkoztatására, ezt az állást szeretnénk
saját dolgozóval „betölteni”, Bezzeg Piroska” már
végzi a tanfolyamot, ősszel vizsgázik.
A továbbképzéseken résztvevő kollégák a témától,
tartalomtól függően a nevelőtestületnek beszámolnak a
hallottakról. A megszerzett, alkalmazható ismereteket,
tapasztalatokat beépítik nevelőmunkájukba.
Természetesen szükség lenne egy óvodai logopédusra és
beszédfejlesztő pedagógusra, aki teljes munkaidőben,
helyben látná el ilyen irányú feladatait. Amíg ez
nem megoldható egy fő logopédus (vállalkozási
formában) foglalkozik a beszédhibás gyermekekkel
heti három alkalommal 6 órában. Ez azt jelenti, hogy
a nagycsoportos gyerekekkel foglalkozik elsősorban,
tavasszal elkezdett egy középsős gyermeket is
fejleszteni, ill. a kiscsoportosok közül azokkal
foglalkozik, akik megkésett beszédűek, ill. olyan
mértékű a beszédhibájuk, hogy korai fejlesztés nélkül
nem érnék el majd az iskolába lépéshez szükséges
szintet.
Az idei nevelési év feladata volt a Házirend és SZMSZ
felülvizsgálata, ezt március végéig megtettük, a nevelő
testület és a szülői közösség elfogadta, a Kesztölci
Szlovák Önkormányzat és az oktatási társulás is
jóváhagyta.
A 2012/13. nevelési év kiemelt feladatai
Nevelőmunkánk
hatékonysága
programunk
alkalmazásától függ. Minden csoportban érvényesülnie
kell a fokozatosság és folyamatosság elvének.
Általános alapelv, hogy biztosítjuk gyermekeink
számára a kiegyensúlyozott, biztonságot nyújtó óvodai
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környezetet. A kiemelt óvodai feladatokat az éves
munkatervben rögzítjük. Külön gondot kell fordítani a
szociálisan hátrányos vagy veszélyeztetett gyermekek
nevelésére, ellátására.
Folyamatosan kiemelt feladatként kezeljük a JÁTÉKot, a játék fejlődését, a játékirányítást, a spontán
lehetőségek kihasználását, a fejlődéshez szükséges
játék- és eszközállomány beszerzését.
Ebben a nevelési évben különösen nagy hangsúlyt
fektettünk az alábbi területekre:
▪ Spontán játék lehetőségének biztosítása, játék
segítése eszközökkel, ötletekkel.
▪ Szociális kompetenciák-kapcsolatépítés, együttműködés, szociális érdekérvényesítés, konfliktuskezelés-megalapozását támogató készségfejlesztő
játékok kezdeményezése, tevékenységek szervezése.
▪ Gyermekvédelmi feladatok szakszerű ellátása, az
óvodába járó gyerekek szociális, szociokulturális
hátterének megismerése,a hátrányos helyzetre utaló
jelek időbeli felismerése.
▪ Óvodánkban elfogadott tény, hogy minden
gyermek máshol tart a fejlődésben, tudásuk és
képességeik nem egyformák. Meghatározó szerepe
van a spontán utánzásnak, mind a tevékenységek
tanulásában, mint a magatartásformák elsajátításában.
A gyermekek érettségi szintjét figyelembe vesszük
az iskolakezdés időpontjának meghatározásakordöntésében segítséget nyújtva a szülőknek és
igénybe véve a külső szolgáltatásokat (Szakszolgálat,
Rehabilitációs Bizottság).
Az iskolára való alkalmasságon testi, lelki és szociális
alkalmasságot értünk, nemcsak azt nézzük, a gyermek
betölti-e augusztus 31-ig a hatodik életévét. Amennyiben
a szülő és a pedagógus egyetért a gyermek fejlődését,
beiskolázását illetően, az óvodavezető engedélyével
még egy évet óvodában maradhat.
Az egészséges lelkű gyermek az óvodáskor végére
készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges
képességei kialakulnak.
Az iskolára készen álló gyerek érthetően kommunikál,
gondolatait, érzelmeit mások számára érthetően fejezi
ki, tisztában van a viselkedés alapvető szabályaival.
A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek óvodáskor
végére készen áll az iskolai élet, a tanító személyének
elfogadására, képes a fokozatos együttműködésre,
kapcsolatteremtésre.
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Ahhoz, hogy az óvónők eldöntsék, hogy egy gyermek
alkalmas–e az iskola kezdésére vagy nem, elsősorban
a vele töltött 3-4 év tapasztalat ad megfelelő
támpontot. Ha mégis kétség merül fel, vagy valamilyen
viselkedési-, tanulási zavart gyanítunk a háttérben,
akkor a Pedagógiai Szakszolgálat segítségét kérjük.
A Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztőfoglalkozásain és
a tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Rehabilitációs
Bizottság vizsgálatain részt vevő gyermekekről
szakértői véleményt állít ki az adott intézmény.
Javaslatuk, ill. a szülők döntését figyelembe véve marad
a gyermek óvodába, illetve kezdi meg tanulmányait az
általános iskolában. Ez az idei tanévben is így történt, 5
gyermeket küldtünk vizsgálatra, egy esetben javasolta
a Szakszolgálat a gyermek óvodai ellátását, a többiek
megkezdhetik szeptemberben az iskolát. 28 gyermekből
25-öt írattak be a Kincses József Általános Iskolába.
Kapcsolatok
Legfontosabb, legszorosabb kapcsolatunk az óvodába
járó gyermekek családjával van.
Az együttműködés kialakult formái:
Családlátogatás, beszoktatás, szülői értekezlet, fogadó
órák, óvodai ünnepek, rendezvények. A szülőknek
lehetőséget biztosítunk, hogy betekintést nyerhessenek
az óvodai élet bármely szakába. Számunkra is
hozzáférhetővé tesszük az óvoda céljait, működését
tartalmazó dokumentumokat (Nevelési program,
Házirend…)
Az óvodavezető közvetlen kapcsolatot tart a SZK
elnökével.
A szülőknek minden hónapban lehetőséget adunk
négyszemközti beszélgetésre a fogadóórák alkalmával.
A szülői értekezleteken a szülők többsége jelen van,
a nyílt napjaink látogatottsága nagyon szép, családi
napunk is lesz május 23-án és 27-én, remélhetőleg
ezeken is az aktivitás és érdeklődés lesz a jellemző.
Aki teheti, támogatja az óvodát barkácsoláshoz
szükséges eszközökkel-papír, anyag, hobbi kellékek,
stb.-, kaptunk felajánlást az adventi vásáron (szülőtől
és képviselőtől is), a farsangi bál alkalmával pedig
rendszeresen
süteményekkel,
belépők
árával,
zsákbamacska vásárlásával támogatják az óvodát.
A Föld Napja alkalmával is a szülők segítségét kértük,
nagyon sokan hoztak virágokat, melyeket a gyerekekkel

közösen el is ültettünk. Itt meg kell még említenem Pista
bácsit, aki idén is beültette saját költségén a bejáratnál
lévő virágládákat, és napi rendszerességgel segíti
munkánkat, rendben tartja az óvoda udvarát, felássa a
homokozókat! Ezúton is köszönjük neki!
Többnyire a nevelésben is partnerek-persze vannak
kivételek-, így ha indokoltnak látjuk egy gyermek
esetében a Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálatát,
akár már kis- vagy középső csoportban is elviszik a
gyermeket, most is vannak fejlesztésre járó óvodásaink.
Az iskolával való kapcsolattartás működési formái:
▪ Nagycsoportosok óralátogatása
▪ Óvodai és iskolai játszóházak szervezése
▪ Iskola bemutatása a nagycsoportosok szülői
értekezletén
▪ Elsős tanító látogatása az óvodában
▪ Tanító nénik meghívása óvodai ünnepségekre, ill.
óvó nénik látogatása a volt óvodásoknál.
Rendszeres a kapcsolatunk a fenntartóval, a Szlovák
kisebbségi Önkormányzattal, a Művelődési ház IKTSZ
igazgatójával, a Pedagógiai szakszolgálattal, Manócska
Családi Napközivel, Dorog és Térsége Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálattal, Gyermekorvossal,
Védőnővel.
Rendezvények, ünnepek, hagyományok
Óvodai szinten vesznek részt a gyermekek az alábbi
rendezvényeken, programokon ebben a tanévben:
▪ Bábnapok
▪ Ovis búcsú
▪ Táncház ősszel
▪ Karácsony
▪ Farsang
▪ Március 15.
▪ Kézműves délután (máj.23)
▪ Ugráló vár, arcfestés (máj.24.)
▪ Gyermeknap bohóccal és az óvoda hagyományainak
megfelelő játékokkal (máj.27)
▪ Mikola Péter koncert, Lengyel Szabolcs táncház
(jún.6.)
Csoport szinten:
▪ Születésnapok
▪ Mikulás
▪ Farsang
▪ Anyák napja
▪ Nagycsoportosok búcsúztatása (jún.7.)
▪ Túrák, kirándulások
▪ Állatkerti séta a nagycsoportosoknak (jún. 10.)
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Falusi szinten
▪ Szüreti napokon való részvétel, nagycsoportosok
szereplése
▪ Idősek napján szereplés
▪ Mikulásváró
▪ Adventi vasárnapok
▪ Nagybőgő temetése
▪ Gyermeknap
▪ Apák napja
Idősek köszöntése (az idősek otthonában):
▪ Anyák napján
▪ Karácsonykor
Ellenőrzés
Az ellenőrzés célja: az intézményműködési
célszerűségének, a nevelés a pedagógiai tevékenység
hatékonyságának vizsgálata, fejlesztési lehetőségek
kiaknázása, valamint az óvodai munkát segítő
felszerelések, eszközök korszerűségének, használatának
ellenőrzése.
Munkavégzés minősége. A fejlesztésre szoruló és a
kiemelkedően jól működő területek meghatározása,
tervek kidolgozása.
Az ellenőrzést az intézményvezető és az
óvodapedagógusok (saját csoportjukban) végzik.
A tapasztalatokat, észrevételeket, önértékelés után
megbeszélik, álláspontjaikat egyeztetik.
Spontán ellenőrzések területei:
▪ Dokumentáció
▪ Munkaköri leírásban meghatározottak betartása
▪ Felkészülés
▪ Az ellenőrzést az intézményvezető végzi
Fontosnak tartom:
▪ a gyermekek harmonikus testi- szociális-lelki
nevelését a tevékenység, gazdag óvodai élet
megteremtésével.
▪ A folyamatos színvonalas munkavégzést, a pedagógiai
munka hatékonyságának továbbfejlesztését,
▪ Az óvoda önálló arculatának kialakítását, ahol a
gyermekeken kívül az őket nevelő felnőttek
harmonikus környezetben, tartalmasan végezhetik
munkájukat, az óvodát igénybe vevő szülők
megelégedésére.
A hibákat és erényeket őszintén feltáró, a jó szándékú
segítségnyújtást és kritikát elfogadni tudó munkahelyi
légkör megteremtése továbbra is cél.
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Előttünk álló, sürgős megoldást kívánó feladatok,
melyhez az Önkormányzat segítségét kérjük:
▪ lépcső és a rossz járdaszakaszok javítása, melyek így
balesetveszélyesek
▪ lépcső világításának megoldása, mely a téli
időszakban okoz leginkább problémát
▪ padlás zárásának megoldása (erkélyajtó, feljárat,…)
▪ homokozó fölötti árnyékoló javítása esetleg cseréje
▪ kazánház leválasztása, mert így kihasználatlan,
tárolásra alkalmatlan
A segítséget előre is köszönjük!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Polgármester
Úrnak és fiának rendezvényeink felvételéért, minden
kedves képviselőnek, akik megtisztelték jelenlétükkel
rendezvényeinket, segítettek a faültetésnél, továbbra is
szeretettel várjuk őket!
Köszönjük a vöröskereszt helyi elnökének, Teri
néninek, hogy idén is megajándékozta óvodásainkat
csokoládéval.
Krázsik Róbert továbbra is fáradhatatlanul javítja
elavult mosdóink tönkrement elemeit, s legalább
annyira várja a mosdófelújításra benyújtott pályázat
sikerét, mint az óvoda dolgozói!
Miután az év elején –váratlanul- kiderült, hogy
Feketéné Kain Magdolna hamarabb búcsúzik az
óvodától, elvállaltam március közepétől az óvoda
vezetését, igyekeztem az elmúlt hetekben helyt állni,
ebben nagy segítségemre voltak az óvoda dolgozói,
ezúton is köszönöm nekik!
Kérdéseimmel
fordulhattam
az
önkormányzat
dolgozóihoz, Magdi nénihez, nekik is köszönöm!
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Összefoglaló beszámoló Kesztölc községben a 2012. évi gyermekjóléti szolgáltatással
összefüggő feladatokról - Kiss Bernadett Zsuzsanna és Tóth Jánosné
2012. év folyamán 73 gyermeket gondozott a szolgálat:
▪ alapellátásban 38 gyermeket (19 család)
▪ védelembe vétellel 8 főt (4 család)
▪ ideiglenes hatállyal elhelyezett 1 gyermeket
▪ átmeneti nevelésbe vétellel 2 főt (2 család)
▪ egyszeri esetek 24 gyermek (16 család)
Védelembe vételt 2 gyermek ügyében kezdeményeztünk.
A gyermekeket szolgálatunk korábban már alapellátás
keretében gondozta a fiatalok iskolai hiányzásai és
szabálysértés elkövetése miatt.
31 gyermek alapellátásban történő gondozását
szüntettük meg. Ebből 21 esetben sikeres gondozás,
magatartási problémák enyhülése, szülők kapcsolatának
normalizálódása, igazolatlan hiányzások megszűnése, 3
gyermek esetében más településre költözés, 1 esetben
nagykorúvá válás miatt.
3 gyermek (1 család) védelembe vétele szűnt meg a
településről való elköltözésük miatt.
Nagykorúvá válás esetén, ha a problémát nem
látjuk teljesen megoldottnak, a családsegítő
szolgálathoz irányítjuk a fiatalt, és ösztönözzük a
további kapcsolattartásra, a segítségnyújtás önkéntes
igénybevételére.

Védelembe vétel megszüntetését 4 gyermek (2 család)
esetében javasoltuk. Ebből 3 gyermek (1 család)
esetében a településről való elköltözésük, 1 fiatal
nagykorúvá válása miatt.
Ideiglenes hatályú elhelyezésre 1 gyermek esetében
került sor.
1 válsághelyzetben lévő várandós anyát gondoztunk,
aki még a szülés előtt el is költözött a településről.  
A 2012-es évben pártfogó felügyelet alatt a településen
nem állt gyermek állt.
A községben végzett tevékenységünk során a következő
problémákkal találkoztunk a leggyakrabban:
▪ szülők vagy a család életvitele
▪ anyagi, megélhetési problémák
▪ gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézségek
▪ gyermeknevelési nehézségek
▪ magatartászavar, teljesítményzavar
▪ családi konfliktus.
Bekapcsolódtunk az iskola nyári napközijének
foglalkozásaiba. Az iskola tanulói többféle kézműves
tevékenységgel ismerkedhettek, valamint a „Biztonság
szigete” bűnmegelőzési programban vehettek részt.

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2012. évi tevékenységéről
Kesztölc területén - Deák Mária és Tóth Jánosné
Szolgálatunkat június hónapban a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal, szeptember hónapban pedig
a Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített
Szociális és Módszertani Intézménye által felkért
szakértők ellenőrizték.
Intézményünkben is bevezetésre került a TAJ - alapú
TEVADMIN nyilvántartási rendszer.
2012-ben a Családsegítő Szolgálatnál összesen 122 fő
fordult meg 625 alkalommal (forgalmi napló alapján),
ebből 33 fő első alkalommal kereste fel szolgálatunkat.
Együttműködési megállapodás alapján 38 főt
gondoztunk problémájának megoldása érdekében.
Együttműködési szerződés
ügyfeleink száma nőtt.

keretében

gondozott

Iskolai végzettség szerint: ügyfeleink 62%-a általános
iskolai végzettséggel rendelkezik. Ügyfeleink 26%-a
szakmunkásképző vagy szakiskola keretében valamilyen
szakmát szerzett. Gazdasági aktivitás szempontjából:
klienseink 60%-az inaktív kereső, ide tartoznak a gyesben, gyet-ben, aktív korúak ellátásában, nyugdíjszerű
ellátásban stb. részesülő ügyfelek. Az eltartott felnőtt
ügyfelek közé, azok a személyek tartoznak, akiknek
a családjában az 1 főre eső jövedelem magasnak
mondható, így nem jogosultak semmilyen ellátásra.
Családi összetételt tekintve a házastársi, élettársi
kapcsolatban élők száma a legmagasabb 39%, ezt
követően pedig az egyedül élő kliensekkel 31%-ban
tartottuk a kapcsolatot. Ide tartoznak a településen
élő hajléktalan életmódot folytató ügyfelek, illetve
azon nyugdíjas ügyfelek, akiket 1 vagy 2 alkalommal
keresett fel szolgálatunk családgondozója. A településre
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jellemző hogy a felnőtt gyermekek szüleikkel
maradnak, és egyéb családtagok összeköltözése is
egyre gyakrabban előfordul.
A hozzánk forduló ügyfelek 25%-a életviteli probléma  
miatt kereste fel szolgálatunkat, 22%-uk ügyintézésben
kért segítséget, 15% pedig anyagi jellegű problémával
került szolgálatunk látószögébe. A probléma típusok
egymásra épülhetnek, egymással ok-okozati viszonyban
vannak. Több probléma együttesen 63 esetben fordult
el.
Az anyagi problémák növekedésével megnőtt az
ügyintézések, a szociális ellátások igénybevételének a
száma. Továbbra is közreműködünk helyi és megyei
szintű segélyek igénylésében, felvesszük a kapcsolatot
a közüzemi szolgáltatókkal.  A településen egyre többen
kérik a szociális étkeztetés lehetőségét, sajnos a törvényi
keretek ezt nem minden esetben teszik lehetővé.
Rendszeres szociális segélyezettek
A 2012. évben 6 fő (3 férfi, 3 nő) együttműködésre
kötelezett rendszeres szociális segélyezettel álltunk
kapcsolatban. Családi összetételük szerint mindannyian
egyedülállók. Iskolai végzettségüket tekintve 2 fő
8 osztállyal rendelkezik, 2 fő szakmunkást, 1 fő
szakközépiskolát, 1 fő egyetemet végzett. A törvényi
változások miatt, leszűkült a rendszeres szociális
segélyben részesülők köre, mivel azok részesülhetnek
ebben az ellátásban, akik 5 éven belül betöltik a
nyugdíjkorhatárt, és rendszeresen együttműködnek a
Munkaügyi Központtal.  
A törvényben meghatározottak szerint, háromhavonta
kellene eleget tenniük a jelentkezési kötelezettségüknek,
de havonta egyszer, illetve szükség szerint tartjuk
a kapcsolatot, hogy kialakuljon náluk egy rendszer.
Klienseink közül ők azok, akiket nehéz motiválni
és sikerekhez juttatni, főleg mentális gondozásra
szorulnak.
Ennek a korosztálynak a visszaintegrálása nagyon
nehéz feladat, egyrészt a tartós munkanélküliség miatt,
másrészt a munkáltatók hozzáállása végett, hiszen
nem szívesen alkalmaznak munkavállalót ebből a
korosztályból. Egészségi állapotuk miatt is nehezebben
veszik fel a versenyt a fiatalabb korosztállyal.
Más pénzbeli ellátáshoz való juttatásuk szinte esélytelen,
mivel eltörölték az előrehozott öregségi nyugdíjat,
illetve a leszázalékoltatást is megszigorították.
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Hajléktalan ügyfelek
Az év folyamán 3 fő hajléktalan személlyel álltunk
kapcsolatba. 2 fő regisztrált álláskereső, 1 fő inaktív.
Célunk, hogy a gondozott hajléktalanok regisztráltassák
magukat a Munkaügyi Központba, hogy később
rendszeres jövedelmük legyen. Munkába állításuk
szinte esélytelen, egyik munkáltató sem alkalmazza őket
szívesen. Alkalmi munkákból, üveggyűjtésből tartják
fent magukat, illetve egészítik ki a segélyüket. Minden
esetben elmondjuk az esztergomi Hajléktalan Szállóra
való beköltözés lehetőségét, de sokszor fenntartásokkal
kezelik, és nem szeretnének bemenni. A környezet,
amelyben élnek kikezdi a szervezetüket, a betegségek
halmozottan jelentkeznek náluk, sajnos majdnem
mindegyikükre jellemző az alkoholfogyasztás. 3 fő
vette igénybe a szociális étkeztetést, hogy legalább a
napi egyszeri meleg étkezésük biztosítva legyen.
A családsegítő szolgálat 2012-ben nem látott el eseti
gondnokságot.
Hozzátartozó hiányában egy ügyfelünk esetében
kezdeményeztünk gondnokság alá helyezést a
Gyámhivatalnál.
Környezettanulmányt 4 esetben készítettünk bírósági
felkérésre.
Szolgálatunk ingyenes jogi tanácsadását 6 fő vette
igénybe az alábbi ügyekben: válás, gyermekelhelyezés,
ingatlan ügyek, végrehajtás, munkajog, hagyaték.
Ingyenes jogi képviselet igénybevétele miatt
ügyfeleinket továbbra is a Komárom-Esztergom
Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó- és
Áldozatsegítő Szolgálatának kihelyezett esztergomi
ügyfélszolgálatához irányítjuk.                                      
Pszichiáter szakorvos, pszichológus segítségét
16 fő esetében igényeltük depresszió, illetve
szenvedélybetegség miatt. Továbbra is nagyon jó a
kapcsolatunk az esztergomi Vaszary Kolos Kórház
Krónikus Pszichiátriai Osztályával. A pszichés
megbetegedéssel küzdő ügyfeleink tartós intézményi
elhelyezése viszont egyre nagyobb nehézséget jelent.
Továbbra is folyamatosan fogadunk adományokat és
eljuttatjuk azokat rászoruló családjainkhoz:
▪ Ingyenes ruhabörzét sajnos nem sikerült a
településen tartanunk, de a bázisintézményben tartott
négy ruhabörzéről értesítettük ügyfeleinket, akik az
utazás miatt nem tudták igénybe venni a szolgáltatást.
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Családgondozónk 18 családnak válogatott ruhát
valamint cipőt és vitte el a településre.
▪ Az év folyamán több alkalommal kérhettünk
és kaptunk élelmiszer csomagot a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat dorogi csoportjától. Kesztölcön
ebből 8 család részesült.
▪ Felajánlásnak köszönhetően tea, tusfürdő és tészta
adományból is részesülhettek rászoruló ügyfeleink.
▪ Felhívásunkra a tanévkezdés könnyebbé tételéhez
kaptunk iskolatáskákat és tolltartókat, szintén
magánszemélyektől, ebből Kesztölcön egy család
részesült.
Szakmaközi megbeszélést az év folyamán 2 alkalommal
tartottunk, a cél részben az volt, hogy a felnőtt
személyekkel foglalkozó társintézmények munkáját
összehangoljuk, és együtt gondolkodjunk a felmerült
nehézségekről. Valamint folyamatosan tájékozódunk
társintézmények új szolgáltatásairól (Vöröskereszt
Pszichiátriai
és
Szenvedélybetegek
Integrált
Közösségi Ellátó Szolgálata, Dorog, Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, Fogadó Pszichoszociális Szolgálata,
Esztergom). Sajnálattal állapítja meg szolgálatunk,

hogy a településről a szakmaközi megbeszéléseken a
meghívás ellenére sem vettek részt az érintettek.
Áprilisban a Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi
Központ Dorogi Kirendeltségéhez tartózó, roma
foglakoztatást szervező referens ügyfélfogadásához
helyet biztosítottunk szolgálatunknál. A településen 4
főt tájékoztattunk az ügyfélfogadás időpontjáról.
Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ
Dorogi Kirendeltsége által május hónapra meghirdetett
állásbörzéről 8 fő álláskereső ügyfelünket, személyesen
kerestünk fel, hogy tájékoztassuk erről a lehetőségről.
Szabadidő
A Családsegítő Szolgálat munkatársai különböző
programok népszerűsítésében, szervezésében és
lebonyolításában is aktívan részt vállalnak:
• a gyermekjóléti szolgálattal   2012-ben közösen
szervezett szabadidő és prevenciós programjaink:
bűnmegelőzés (Kiabál társasjáték), nyári napközis
foglalkozás tartása.

Kesztölc SE beszámolója - Kara Gyöngyi
A Kesztölc Se 2012-2013-as szezont őszi kezdetét,a
Felnőtt és az U-19-es korosztályba a Megye II-es
osztályba indította el. Van még egy U-12-es csapatunk
is akik,szintén minden hétvégén különböző csapatokkal
mérik össze a tudásukat,ezek mellett a Bozsik tornákon
is rész veszünk,az U-11-es csapattal. Szóval 4 "fronton
Küzdenek" csapataink a tisztes helytállásért!
A Bozsik torna ez éves szinten 4-5 torna, ezt a
tornát mindig más helyszínen rendezik,mindig más
a házigazda. A Bozsik tornára a felkészítést és a
tornán való szerepeltetést, Ősszel voltunk 3 tornán
Piliscséven, Dorogon és Csolnokon, mindhárom
helyszínen tökéletesen jól érezték magukat a gyerekek,
és felszabadultan élvezték a játék örömét.
Ez a torna nem helyezésekről szól, hanem arról,hogy a
gyerekekkel, megszerettessük a focit,és egymásért egy
csapatként játszanak.
Három korosztály versenyeit láthatjuk ezeken a
tornákon:U-7,U-9,U-11.Az U-7-es csapatok 3-3 ellen,az
U-9-es csapatok 5-5 ellen és az U-11-es csapatok 7-7
ellen lépnek pályára.
Sajnos mi csak U-11-es korosztállyal jelentünk
meg mindhárom tornán és gyerekek elszántságának

és
kitartásának,és
az
edzői
munkának
köszönhetően,mindhárom tornát hibátlanul zárták a
gyerekek, 9 mérkőzésből 9 alkalommal hagytál el
győztesen a pályát.
Az U-12-es korosztályt szintén a Bozsik tornán
lehetőséget kapott gyerekek alkotják.
Itt már komolyabb a kihívás, erősebb és komolyabb
ellenfelekkel kell megküzdeni, és a pályán,már 9 a
9 ellen állnak fel a csapatok, ez néha gondot szokott
jelenteni, mert nem tud minden meccsen mindenki
ott lenni, előfordul,hogy csak 7-8 játékos jön el a
mérkőzésre, de így is elért a csapat a 10 mérkőzéséből
2 győzelmet, és 9. a bajnokságba, maga mögé utasítva a
Piliscsév SE és a Dorogi FC II csapatokat.
Az U-19-es korosztályunk is elkezdte a bajnokságot
ősszel Dobák István vezetésével.
Sajnos az idei évben komoly gondok adódtak ebben a
korosztályban. A tavalyi csapatból 3-4 játékos teljesen
"kiöregedett" ők a felnőtt csapatban folytatták,és 6-7
játékos lett túlkoros,akikből mérkőzésenként 4 játékost
lehet pályára küldeni és sajnos a sérülések se kerülték
el a csapatot.
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A csapat az első mérkőzésén ki se tudott állni, az
azt követő 3 mérkőzésen pedig létszámhiányosan,
10 játékossal, de kiállt, amit a szövetség nem nézett
jó szemmel és pontlevonással sújtotta felnőtt és az
U-19-es csapatot is. Szóval Dobák Istvánnak nem
volt egyszerű a feladata, egy teljesen új csapatot kellet
elkezdenie felépíteni és új játékosokat keresni,akikkel
kiegészül a csapat létszáma. Sikeresen leigazoltunk
néhány játékost (kesztölci fiatalokat),és tisztességesen
helyt álltunk a bajnokságban. Ez most egy fiatalokból
álló teljesen új csapat, időre lesz szükségük, mire
összeszoknak, de biztassuk őket! Kesztölci felnőtt is
elkezdte az őszi bajnokságot  A felnőtt csapatunk, az
előző szezonhoz, az éppen bent maradást jelentő 14
helyéhez képest, sikeresen zárta az  őszi szezont. Sajnos
a tavaszi szezonban voltak létszámgondjaink, így mivel
az   U 19-es csapatunk létszámhiányosan állt ki, így
pontlevonásokkal csökkentették pontjainkat a tabellán.
A 2012/2013- as szezon végeredményei:
▪ U12:
8. hely   
▪ U19:
15. hely
▪ Felnőtt:
14. hely
A 2013/2014-es szezonra a licenszet a Megye IIIba fogjuk leadni. Pontok alapján nem vagyunk kieső
helyen, de több csapat indul most a Megye II-ben. A
követelmények pedig olyanok lesznek, amiket sajnos
nem fogunk tudni teljesíteni. Indítanunk kellene a két
kötelező csapat mellett egy U 14-es korosztályt, illetve
kötelezővé teszik a Bozsik programon való részvételt
minimum 3 csapattal. Itt a legfőbb gondunk az U 11
és az U 13-as csapattal lenne, mivel egyszerűen nem
tudunk összeszedni megfelelő mennyiségű gyereket.
A 2013-es tavaszi szezon nem indult zökkenőmentesen.
Mivel a tavalyi villanyszámla elszámolás után jelentős
összeget kellett befizetnünk, ami érzékenyen érintette
a tavalyi költségvetésünket is, így sajnos sor került
a villany kikötésére. Mivel segítséget kaptunk a
polgármesteri hivataltól így a tavaszi szezont el tudtuk
kezdeni.
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Sikerült beszereznünk egy mosógépet, mivel tavaly az
sem volt, így a mezeket a jó idő beköszöntével fenn
tudtuk mosni.
A fűnyírást sajnos nem tudtuk már megoldani társadalmi
munkában, így fizetünk érte. A pálya rendbetétele
folyamatosan történik, az Ifi csapat tagjai folyamatosan
töltik fel a kikopott területek.
A csapat tagjai vállalták, hogy júliusban rászánunk 1
hetet és rendbe tesszük az öltőzőt, itt kisebb felújítási
munkákra gondoltunk (pl. festés, nyílászárók
„karbantartása”, kapuk festése, stb..)
Az edzéseket Dobák István vezeti, aki társadalmi
munkában vállalta ezt a feladatot.
A pályafelszórást Molnár Tibor látja el, sajnos úgy néz
ki, hogy Tőle az őszi szezon megkezdése előtt meg kell
válnunk egyéb problémák miatt.  
Nincs szertárosunk (anyagi okok miatt) így ezt a
feladatot, illetve a takarítást én oldom meg.
Sajnos a tavalyi évben az öltöző felújításra nyert
pályázat nem került megvalósításra, mivel nem
találtunk olyan vállalkozót aki megfinanszírozta volna
nekünk a munkáját, pénzét.
A mezekre nyert pályázat folyamatban van. A
képviselőtestület által összedobott pénzből elindítottuk,
megvettünk 55 db lábszárvédőt, így ez a pályázat
folyamatban van.
Tavasszal pályáztunk a TAO-ra (ennek igazolásáról
kapott  emailt csatolom).
Itt köszönném meg Panni néni segítségét, mivel a
TAO-s pályázat beadásához szükség volt arra, hogy
rendbe tegyük az egyesület „hivatalos” működését és
amiben tőle nagy segítséget kaptam.
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A növényvédelemről szóló 2000.évi XXXV. Tv. kimondja: a termelő, földhasználó köteles a károsítók ellen védekezni,
terjedésüket megakadályozni, szükség esetén azokat elpusztítani. A károsítók fogalomkörébe a gyomnövények
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szervezeteket, amelyek ártalmasak lehetnek növényre és növényi termékre. A művelési kötelezettségüket megszegő
földtulajdonosok, földhasználók esetében a 2000.évi XXXV. Tv. a közérdekű védekezés jogi lehetőségét is lehetővé
teszi. Ezen munkák költségterhei a földtulajdonost, földhasználót terhelik.
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